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Innledning
Mange virksomheter behandler personopplysninger,
og forplikter seg dermed til et krevende og
komplisert regelverk. Når individets rettigheter
skal ivaretas, krever det en større bevissthet rundt
behandlingen av personopplysninger. I Deloittes
personvernundersøkelse har 200 respondenter i
alderen 20 år og oppover svart på spørsmål om
behandling av personopplysninger og den nye
personvernforordningen. De spurte er it-ledere,
hr-rådgivere og daglig ledere, og befinner seg i
virksomheter med minst 20 ansatte. Flertallet av de
spurte er 40 år eller eldre.
En stadig tettere kobling mellom menneske og
teknologi gjennom Internet of Things, blockchain
og kunstig intelligens har gitt oss tjenester og
produkter som gjør livet bedre og enklere, men
som samtidig gir flere aktører tilgang til våre
personopplysninger.

I hvilken grad er din virksomhet forberedt på den nye personvernloven som kommer våren 2018?
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Våren 2018 får Norge en ny personvernlov. Bare
fem prosent av de spurte virksomhetene svarer
at de er svært godt forberedt på endringene
som kommer. 26 prosent svarer at de ikke er
forberedt på den nye personvernlovgivningen,
mens 45 prosent forholder seg nøytrale. I enkelte
bransjer er forberedelsene mer mangelfulle: 32
prosent av virksomhetene i varehandel og 33
prosent av virksomhetene innen kommunikasjon
svarer at de ikke er forberedt på den nye loven.
De begynner å få dårlig tid.
Den nye loven gir også flere og tydeligere krav
til virksomheter i alle EU- og EØS-land, i tillegg
til et skjerpet bøtenivå på inntil fire prosent av
virksomhetens globale bruttoomsetning.

Det begynner å bli dyrt å ikke følge
personopplysningslovens reguleringer. Hensynet
til personvern vil også i mye større grad påvirke
hvilke løsninger som velges, og enkeltpersoners
data må enkelt kunne fjernes etter individets
ønske. Gjennom å tenke personvern først sørger
også virksomhetene for å bygge tillit og ivareta
omdømme.
I denne sammenhengen har Deloitte
gjennomført en undersøkelse for å kunne se
hvor bevisste virksomhetene er når de behandler
personopplysninger, og i hvilken grad de er
forberedt på den nye personvernlovgivningen.
Svarene tyder på at mange ikke har tatt
innover seg i hvilken grad loven krever økt
bevissthet rundt rutiner, risikovurderinger og
personvernkonsekvenser.

Tre råd ønsker vi å gi alle virksomheter, uavhengig
av størrelse og hvilken kontroll de i dag har på
personopplysningene i virksomheten:
•• Kartlegg personopplysningene dere
behandler, og sørg for å kunne dokumentere
hvorfor dere henter inn informasjonen
•• Sørg for at dere kan dokumentere gode
rutiner for behandling av personopplysninger
og at disse rutinene er kommunisert til hele
virksomheten
•• Sjekk at opplysningene dere har tilgang til er
godt sikret

Bjørn Ofstad
Director, Deloitte Legal
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Tidslinje for utviklingen i personvern
2000

EU-kommisjonen og det amerikanske næringsdepartementet
blir enige om Safe Harbor-prinsippene, som sørger for at
amerikanske virksomheter gir samme personvern som
EUs personvernlover.

2001

Dagens personvernlovgivning
blir implementert

2015

EU-domstolen i Luxembourg avgjør
at avtalen mellom EU og USA om
utveksling av personopplysninger,
er ugyldig.

13. mai 2014

Stortinget vedtar å styrke vernet
om personlig integritet ved å ta inn
bestemmelse om personvern i Grunnloven

2014

Irsk høyesterett behandler en klage
på Safe Harbour på vegne av jusstudent
Maximillian Schrems (27)

2016

2018

Norge og andre EU/EØS-land
implementerer EUs nye personvernordning, som markerer den største
endringen innen personvernlovgivning
i Europa på over 20 år.

EU-U.S. Privacy Shield blir godkjent
av Europakommisjonen og erstatter
Safe Harbor-avtalen
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Behandling av personopplysninger
Hva er en personopplysning?
Personopplysninger er eksempelvis et individs
navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse,
fingeravtrykk eller fødselsnummer, kort fortalt
en opplysning som knyttes til en enkeltperson.
Opplysninger om atferdsmønstre, for eksempel
hva og hvor ofte du handler i matbutikken,
regnes også som en personopplysning. Når
man behandler personopplysninger kan det
med andre ord være ulike typer informasjon. 87
prosent av de spurte i vår undersøkelse svarer
at de jobber i en virksomhet som behandler
personopplysninger.
Privatpersoner eier sine egne opplysninger.
Andre aktører har ikke lov til å behandle
opplysningene med mindre det foreligger et
behandlingsgrunnlag. Et samtykke til å melde seg
på nyhetsbrev per e-post er ett eksempel på en

tillatelse til bruk av opplysningene, men ikke til
et annet formål enn det som opprinnelig er satt.
Derfor krever loven at virksomhetene har rutiner
for å informere om bruk av opplysningene til den
registrerte og sletting av personopplysninger som
ikke lenger er i bruk.
Å behandle personopplysninger
Nesten alle virksomheter i vår undersøkelse, 95
prosent, oppgir at de vet hvem som har ansvar for
å behandle personopplysninger i virksomheten.
I utgangspunktet er virksomhetens øverste
administrative leder behandlingsansvarlig. I
andre tilfeller kan det være vanskelig å svare på
dette spørsmålet da øverste leder har delegert
ansvaret og man ikke vet hvem som har samlet inn
opplysningene, eller hvem som bestemmer hva
opplysningene skal brukes til.

Behandler din virksomhet
personopplysninger?

87 %
13 %
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Hva behandler virksomheten?
Inntoget av smarte dingser har ført til at
personopplysningene er til salgs, i bytte mot
et produkt som skal gjøre livet enklere eller
bedre. For enkeltpersoner blir det stadig mer
utfordrende å holde oversikten over aktørene
som sitter på personopplysninger.
De aller fleste virksomheter behandler
personopplysninger på et eller annet nivå,
eksempelvis fordi det er nødvendig for
å utarbeide arbeidsavtale eller utbetale
lønn, og rapportere lønnsutbetalingen til
skattemyndighetene. I tillegg vil alle opplysninger
man henter inn og registrerer om kunder falle
under kategorien personopplysninger.

90 prosent svarer at de har rutiner for hvordan
personopplysninger skal behandles, mens 8
prosent svarer at de ikke har rutiner. Vi vet ikke
om svaret de oppgir gjelder skriftlige rutiner, og
hvorvidt rutinene gjelder alle krav til hvordan
personopplysninger behandles. Svarene må
ses i sammenheng med spørsmålet om hvilken
oversikt man har over virksomhetens behandling
av personopplysninger. 57 prosent av de
spurte svarer at de har svært god oversikt over
hvilke personopplysninger som virksomheten
behandler, mens 30 prosent mener de har god
oversikt. Bare fem prosent svarer at de har
mindre god eller ingen oversikt, mens 9 prosent
stiller seg nøytrale til spørsmålet.

Har virksomheten rutiner for hvordan
personopplysninger skal behandles?
90%

Det er vanskelig å ha gode rutiner over noe man
ikke har oversikt over.

8%
2%
Ja

Nei

Vet ikke
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Loven krever at behandlingsansvarlig skal
etablere og holde ved like planlagte og
systematiske tiltak for å oppfylle kravene i
eller i medhold av personopplysningsloven.
Ny personvernlovgivning fører til krav om
etterlevelser, og å kunne demonstrere
etterlevelse, av personvernprinsippene. Tilsyn
gjort av Datatilsynet viser at mange ikke møter
regelverkets krav.

God kommunikasjon sørger for at kundene
i virksomheten kan vite mer om hvordan
opplysningene behandles, hvordan de brukes,
hvem som har tilgang, hvor lenge de lagres,
muligheter for å slette dem og hvem de kan
utleveres til.
47%

Vi spurte virksomhetene om de mente
nåværende rutiner rundt personvern var godt
nok kommunisert i sin virksomhet. 20 prosent
svarer «vet ikke» til spørsmålet, mens 30 prosent
bare delvis er enig i at rutinene er godt nok
kommunisert.

Er du enig i at rutinene rundt personvern er godt nok
kommunisert ut i din virksomhet?

30%

20%

3%

Helt enig

Litt enig

Nøytral

Litt uenig

1%

Helt uenig
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Lagring av personopplysninger
Dagens personvernlovgivning forbyr lagring av
unødvendige personopplysninger og krever at
registrerte personopplysninger ikke skal lagres
lengre enn nødvendig. Kravet vil bli ytterligere
skjerpet i ny personvernlovgivning. Datatilsynet
er svært opptatt av at opplysninger det ikke
lenger er bruk for, skal slettes. Hvor flinke er
virksomhetene til å slette personopplysninger,
eksempelvis om egne ansatte når de slutter eller
når man ikke lenger ønsker å ha et kundeforhold
til virksomheten?

Personvernregelverket krever at den
behandlingsansvarlige skal gjennom planlagte
og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende
informasjonssikkerhet. Tiltakene skal evalueres
jevnlig og ved endringer som har betydning
for informasjonssikkerheten. En av fem
spurte svarer at de ikke har noen rutine på
å evaluere informasjonssikkerheten i sin
virksomhet. De fleste svarer at de evaluerer
informasjonssikkereten en gang i året, samtidig
svarer nesten en av tre at de evaluerer
informasjonssikkerheten løpende.

Kan din virksomhet dokumentere at dere sletter
personopplysninger?

43%

44%

14%

Ja

Nei

Vet ikke
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44 prosent svarer nei på om de kan dokumentere
at virksomheten sletter personopplysninger. I
vår undersøkelse skiller vi ikke på opplysninger
om kunder og ansatte, og vet således ikke om
virksomhetene har ulike rutiner for håndtering
av personopplysninger for disse. Samfunnet
går i retning av økt digitalisering, og store
datamengder lagres i dataskyen. Mange av
systemene som har blitt innført de siste årene
mangler derimot en automatikk for sletting, og
lagrer data lengre enn det som er lovlig.

Hvor ofte evaluerer dere informasjonssikkerheten i din virksomhet?

Vet ikke

10%

Ingen rutine på dette

22%

Hver 12. måned

31%

Hver 6. måned

Annen hver måned

Løpende

9%

2%

28%
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Overføring av personopplysninger i og utenfor EU
Virksomheter som vil overføre
personopplysninger til utlandet, kan bare
overføre dem til stater som sikrer en
forsvarlig behandling av opplysningene. Det
nye personvernregelverket endrer hvordan
virksomheter kan bruke personopplysninger
fra europeiske borgere – uavhengig av om
personopplysningene behandles i eller utenfor
EU/EØS. For overføring av personopplysninger
ut over dette trenger du som hovedregel å søke
Datatilsynet om tillatelse. Du må også kunne gi
tilstrekkelige garantier for vern av den registrertes
rettigheter.

Stadig flere norske selskaper overfører
personopplysninger ut av Norge og ut av EU/
EØS. Eksempelvis benyttes fjernsupportløsninger
for IT-drift i India, eller vi ser eksempler på
at internasjonale konsern har sentralisert
personaladministrasjonen for alle deler av
konsernet i lavkostland i EU. Årsaken kan være
både jakten på kompetanse eller ønske om
å kutte kostnader. Likevel svarer 97 prosent
av de spurte i vår undersøkelse at de ikke
overfører personopplysninger ut av EU, et tall
som er overraskende lavt, globaliseringen tatt i
betraktning.
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Bruk av databehandler
En databehandler behandler personopplysninger
på vegne av den behandlingsansvarlige i en
bedrift. Databehandleren har et selvstendig
ansvar for at informasjonssikkerheten er
tilfredsstillende, i henhold til personopplysninglovens § 13. Databehandleren har også
et selvstendig ansvar for å behandle
personopplysninger. I vår undersøkelse svarer
46 prosent ja og 49 prosent nei på spørsmålet
om de gjør bruk av databehandler.
Den nye personvernloven innebærer at alle
databehandlere får nye plikter og flere krav.
Databehandlere vil få plikt til å sørge for
informasjonssikkerhet, varsle om avvik og
opprette personvernombud, etter forordningens
artikkel 28.

Enkelte virksomheter benytter underleverandører
som behandler personopplysninger på vegne
av en databehandler. Med den nye forordningen
må underleverandør godkjennes skriftlig av
behandlingsansvarlig i virksomheten.
Over halvparten av virksomhetene gir ikke
informasjon til kunder om hvilke personopplysninger de lagrer om dem, med mindre de
ber om det. Personopplysningsloven har et eget
krav om informasjonsplikt §19, som blir ytterligere
skjerpet ved ny lov. Dette er helt essensielt for
at man skal kunne ivareta sine rettigheter etter
loven. Eksempelvis hvem har ansvaret for mine
personopplysninger, hvilke opplysninger om meg
behandles, og hvor lenge de kan lagres.

Gir dere uoppfordret informasjon til kunder om
hvilke personopplysninger dere lagrer om dem?
64%

28%

9%

Ja

Nei

Vet ikke
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Virksomheter som behandler personopplysninger
har blant annet plikt til å informere de
aktuelle om navn og adresse på den aktuelle
virksomheten, formålet med behandlingene
og hvorvidt opplysningene vil bli utlevert til
andre. Informasjonsplikten gjelder både når
opplysningene samles inn direkte og når de
hentes fra tredjepart. Virksomheter som ikke
informerer sine kunder handler dermed i strid
med loven, med unntak av innsamling som er
kjent fra tidligere eller fastsatt ved lov.
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Ny personopplysningslov
Når de nye personvernreglene trer i kraft mai
2018, vil det være den største endringen innen
personvernlovgivning i Europa på over 20 år.
Selv om det er kort tid til endringene innføres
i Norge, svarer 21 prosent av bedriftene av de
ikke har vurdert hvorvidt det er mulig å etterleve
kravene i personopplysningsloven. 33 prosent
mener det er litt mulig å etterleve de nye kravene.
Enkelte bransjer er dårligere forberedt enn andre.
Innen omsetning og drift av fast eiendom, svarer
eksempelvis halvparten av de spurte at de ikke er
forberedt på de nye reglene.
Den nye loven vil også i større grad bøtelegge
virksomheter som ikke overholder loven.
Bøtenivået i den nye personvernloven ligger
på opptil 4 prosent av global bruttoomsetning.
I vår undersøkelse svarer 46 prosent at
det er for strenge sanksjoner for brudd på

personopplysningsloven, mens 21 prosent
av de spurte svarer «vet ikke». Undersøkelser
fra Næringslivets Sikkerhetsråd viser at
norske virksomheter daglig både utsettes for
hackerangrep og bryter personopplysningsloven.
Ny lov foreslår at eventuelle hendelser skal
rapporteres til Datatilsynet innen 24 timer, men
tidsrammen er ikke endelig besluttet.
Den nye loven ser på egenkontroll og
dokumentasjon for at virksomhetene behandler
personopplysninger i tråd med lovens rammer.
Virksomhetene kan bli pålagt å dokumentere
tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak,
og retten til å bli glemt vil bli understreket.
Innebygget personvern blir også et sentralt
prinsipp i den nye loven. Man skal tenke på hvem
som skal ha tilgang til personopplysningene og
når de skal slettes.

Synes du bøtestraffen er i den nye personvernlovgivningen er for streng?

Ja 46 %
34 % Nei

Vet ikke 20 %
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En av fem virksomheter har ennå ikke vurdert
om de nye reglene er mulig å etterleve. Vet
virksomhetene nok om hva som kommer? Vi
mener svarene i vår undersøkelse er et grunnlag
for å stille spørsmål ved det. Selv om mange
svarer at de har rutiner for behandling av
personopplysninger, svarer en fjerdedel av de
spurte virksomhetene at de ikke er forberedt på
den nye personvernlovgivningen som kommer.
Vi anbefaler alle virksomheter som er i tvil å ta en
grundig gjennomgang av nåværende rutiner, og
starte forberedelsen mot nytt lovverk. «Privacy
by design» er kommet for å bli.

I hvilken grad mener du det er mulig å etterleve kravene i personopplysningsloven?

Umulig

Krevende

Ikke vurdert

Litt mulig

Fult mulig
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